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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten 1) ten aanzien van de verzoeken om naturali-
satie van Daniel Addie en 17 anderen, moge de ondergete-
kende het volgende aantekenen. 

Alle voorgedragenen bezitten de Indonesische nationaliteit 
en zijn hier te lande gevestigd. Daargelaten, dat hiertoe bij 
sommige der in artikel 1 voorgedragenen ook uit anderen hoof-
de aanleiding bestaat, worden de in dat artikel genoemden 
voor kosteloze naturalisatie voorgedragen, omdat zij ten gevolge 
van de gewijzigde staatkundige verhoudingen de Nederlandse 
nationaliteit buiten hun wil hebben verloren, ofwel omdat zij 
uit onwetendheid hebben verzuimd te opteren voor het Neder-
landerschap. 

Van alle voorgedragenen kan worden gezegd, dat zij zijn 
geassimileerd en dat zij zich het Nederlanderschap waardig 
hebben getoond. 

De verzoeker Daniel Addie genoemd in artikel 1, onder 1, 
werd in 1902 te Djakarta (Indonesië) geboren. Verzoeker is 
met een Nederlandse vrouw gehuwd en was van 1919 tot 1953 
werkzaam in Nederlands-Indische — later Indonesische — 
overheidsdienst. De Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel 
Indonesië is op hem van toepassing verklaard. Op 3 december 
1951 diende hij het verzoek om naturalisatie in. Verzoeker, die 
sedert 1953 in Nederland gevestigd is, vervult een betrekking 
als archiefbediende. 

De verzoeker Foeno Max Amalo, genoemd in artikel 1, 
onder 2, werd in 1896 te Soerabaja (Indonesië) geboren. Zijn 
vrouw is Nederlandse van geboorte. Ook deze verzoeker dien-
de zijn verzoek in binnen de termijn, genoemd in de Overgangs-
bepaling van artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap. Hij is een lange reeds van jaren in dienst 
geweest van het voormalige Nederlandsch-Indische Gouverne-
ment en woont sedert 1955 in ons land.'Na zijn naturalisatie 
tot Nederlander zal hij hier zijn pensioen uitbetaald krijgen. 

Jack Stanley Cochlovius, genoemd in artikel 1, onder 3, 
werd in 1928 te Bogor (Indonesië) geboren en woont van 1948 
af in ons land. Als binnenhuisarchitect voorziet hij in zijn 
onderhoud. 

De verzoekster Emma Geertruida Gasper, weduwe van Louis 
Wattimena, wordt voorgedragen in artikel 1, onder 4. Zij werd 
in 1892 te Banda-Neira (Indonesië) geboren en woont sedert 
1949 in Nederland. Verzoekster legde in 1950 een optie/ver-
werpingsverklaring af ter verkrijging van de Nederlandse na-
tionaliteit. Deze handeling had evenwel geen rechtsgevolg. 
Adressante leeft van een haar toegekend pensioen. 

In artikel 1, onder 5, wordt voorgedragen Johan Anton Eve-
rardus Habiboe. Deze werd in 1933 te Bandoeng (Indonesië) 
geboren en woont van 1951 af in ons land. Hij is gehuwd met 
een Nederlandse vrouw en voorziet als buffetbediende in het 
onderhoud van zich en zijn gezin. 

De verzoekster Cónny Hagenstein, genoemd in artikel 1, 
onder 6, werd in 1933 te Kade Bangil in Indonesië geboren en 
kwam in 1948 naar Nederland. Sedert 1953 is zij als marva-
tandartsassistente in dienst van de Koninklijke Marine. 

1 ) Zijn met de overige bij deze Memorie van Toelichting overgelegde 
stukken nedergelegd ter griffie, ter inzage van de leden. 

De verzoeker Karl Honer, genoemd in artikel 1, onder 7, 
werd in 1908 te Magelang (Indonesië) geboren uit staatloze 
ouders van Duitse origine. Verzoeker woonde van 1948 tot 
1952 in Nederland, begaf zich daarna naar Indonesië en ves-
tigde zich in 1955 weder hier. Omdat hij door de administratie 
als Nederlander werd beschouwd, heeft hij aangenomen, dat hij 
de Nederlandse nationaliteit bezat en verzuimd gebruik te 
maken van zijn recht om de Indonesische nationaliteit te ver-
werpen. Verzoeker is gehuwd met een van geboorte Neder-
landse vrouw en heeft als bedrijfsleider genoegzame inkomsten. 

Eliazer Letwory, genoemd in artikel 1, onder 8, werd in 
1925 te Pom op Nederlands Nieuw-Guinea geboren. Verzoeker 
nam in 1948 voor een drietal jaren dienst in het Koninklijke 
Nederlands-Indische Leger en vestigde zich in 1951 in ons 
land. Hij huwde in 1954 een Nederlandse vrouw. Als machine-
bankwerker verdient hij het brood. 

De verzoeker Josef Meijer, genoemd in artikel 1, onder 9, 
werd in 1933 te Poerworedjo (Indonesië) geboren en woont 
sedert 1950 in Nederland. Verzoeker is door Nederlandse 
pleegouders opgevoed; hij voorziet als fabrieksarbeider in zijn 
onderhoud. 

De verzoekster Arnoldine Alwineke Margot Montung, ge-
noemd in artikel 1, onder 10, werd in 1913 te Djatibarang in 
Indonesië geboren. Zij heeft een Nederlandse opvoeding ge-
noten en woont van 1949 af in ons land. Sedert 1950 is zij 
als typiste in vaste dienst werkzaam bij de Nederlandse Emi-
gratiedienst. 

Victor Fran§ois Pattiasina, genoemd in artikel 1, onder 11, 
werd in 1920 te Djakarta (Indonesië) geboren. Hij is gehuwd 
met een Nederlandse vrouw en woont sedert 1947 onafgebro-
ken in ons land. Van 1941 af vaart hij op de Nederlandse 
koopvaardij. Hij bekleedt thans de rang van 2e werktuigkun-
dige. 

De verzoeker, bekend onder de namen Isak Soei Toe, ge-
noemd in artikel 1, onder 12, werd in 1924 te Magelang (In-
donesië) geboren en verblijft sedert 1946 in ons land. In dat 
jaar ging hij een verbintenis aan bij de Koninklijke Marine. 
Hij is nu korporaal-machinist. Van deze gelegenheid is gebruik 
gemaakt om verzoeker de namen, waaronder hij bekend staat, 
bij de wet te verlenen. 

In artikel 1, onder 13, wordt voorgedragen de verzoeker 
Koen Soan Tan. Deze werd in 1927 te Rengasdengklok (Indo-
nesië) geboren en vestigde zich in 1946 in ons land. Verzoeker 
is gehuwd met een Nederlandse vrouw en heeft als medewerker 
van een organisatiebureau genoegzame inkomsten. 

De verzoekster Maria Christina Tielman, genoemd in artikel 
1, onder 14, werd in 1925 te Bagan Api Api (Indonesië) 
geboren en woont sedert 1937 onafgebroken in ons land. Als 
administratief ambtenaar bij de Postchèque- en Girodienst 
voorziet zij in haar onderhoud. 

Cornelis de Vries, genoemd in artikel 1, onder 15, werd in 
1936 te Tjimahi (Indonesië) geboren en woont van 1950 af 
in ons land. Hij is opgevoed door Nederlandse pleegouders 
en huwde in 1954 een Nederlandse vrouw. Als stukadoor ver-
dient hij het brood. 

De verzoekers, genoemd in artikel 2, zijn allen Nederlander 
van geboorte. Na de souvereiniteitsoverdracht hebben zij om 



verschillende redenen gemeend voor de Indonesische nationali-
teit te moeten opteren. De betrokkenen wonen allen in Neder-
land. Zij betreuren hun optie en verlangen weder Nederlander 
te worden. 

René Gustaaf Hendriks, genoemd in artikel 2, onder 1, werd 
in 1929 te Djakarta (Indonesië) geboren en woont sedert 1954 
in ons land. Hij wordt tot onderwijzer opgeleid en is nog ten 
laste van zijn ouders. 

De verzoeker Thcodorus Jansen, genoemd in artikel 2, onder 
2, werd in 1897 te Noordwijkerhout (Zuidholland) geboren. 
Hij is van 1932 tot 1953 als missionaris in Indonesië werk-
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I zaam geweest en is daarna in verband met zijn gezondheids-
I toestand naar Nederland teruggekeerd. 

De verzoeker Agardus Marinus van Soest, genoemd in ar-
tikel 2, onder 3, werd in 1921 te Magelang (Indonesië) ge-
boren. Hij woont van 1928 af onafgebroken in ons land. Ook 
zijn vrouw is Nederlandse van geboorte. Verzoeker heeft als 
arbeidscontractant bij het Ministerie van Volkshuisvesting en 
Bouwnijverheid regelmatige inkomsten. 

De Minister van Justitie, 
SAMKALDEN. 


